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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  46 / 16. 09. 2022 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  16. 09. 2022 година /петък / 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 16 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да 

протече при следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………… 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община 

Лозница, Относно:  Актуализация на бюджета на община Лозница за 2022 г. 

………………………………………………………………………………………………… 

Мехмед Билялов   – зам. Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 

докладна записка  

 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

  

 

 

Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 14 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 304 

16 Септември   2022 год. 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов отсъства 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ВЪЗД. СЕ  

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



Бюджетът на Община Лозница за 2022 г. е приет с Решение № 237 от 31.03.2022 г. по 

Протокол № 39 от 31.03.2022 г. в размер на 11 165 177 лв., в т.ч. държавни дейности- 

7 620 473 лв. и местни дейности- 3 544 704 лв. 

 В първоначалния бюджет е предвидено получаване на краткосрочен заем от 

банки в размер на  250 000 лв. 

 С Решение № 277 от 29 юни 2022 г. по Протокол № 42 от 29 юни 2022 г. на 

общинския съвет е взето решение община Лозница да поеме краткосрочен дълг от 

банки в размер на 300 000 лв. 

С Решение № 276 от 29 юни 2022 г. по Протокол № 42 от 29.06.2022 г. на 

общински съвет гр. Лозница бяха разпределени средствата, предоставени с 

Постановление на Министерски съвет № 326,ал.1,т.1  от 12 октомври 2021 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери  за изплащане на действително извършени 

разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19. 

Съгласно разпоредбите на чл.124 , ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, 

през бюджетната година могат да се извършват промени по общинския бюджет, които 

следва да бъдат одобрени от общинския съвет. 

Предлагам на Вашето внимание актуализация на бюджета на община Лозница за 

2022 г. и вътрешни  промени между отделните функции и дейности, както следва: 

1.Актуализация на бюджета на общината за 2022 г. 

1.1.Увеличава приходната част на бюджета в местни дейности с 50 000 лв. 

1.2.Увеличава разходната част на бюджета  в месни дейности с 50 000 лв. 

2.Вътрешни промени между отделните функции и дейности 

 

2.1. Увеличава разходната част на бюджета във функция „Образование“, дейност 

311 “Детски градини“ с 39 468 лв. 

2.2.Намалява разходната част на бюджета във функция „Здравеопазване“ дейност 

„  469 „Други дейности по здравеопазването“ с 39468 лв. 

 На основание чл.21,ал.1,т.6,чл.124  ал.1 и ал.2 от ЗПФ,чл.9, Наредба № 17  за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на  Община Лозница ,във връзка с ПМС № 326 от 12 октомври 2011 г. 

общинския съвет Лозница  

 

 

РЕШИ: 

1.Актуализация на бюджета за 2022 г. 

  1.1.Увеличава приходната част на бюджета в местни дейности  с 

50 000 лв. 

   § 83-11-„Получени краткосрочни заеми от банки в страната“-50 000 лв. 

  1.2.Увеличава разходната част на бюджета в местни дейности с 50 000 

лв. 

  Функция „Общи държавни служби“- 50 000 лв. 

  Дейност 122 „ Общинска администрация“- 50 000 лв. 

  § 10-20 „Разходи за външни услуги“-50 000 лв. 

  2.Вътрешни промени между отделните функции и дейности 

2.1.Увеличава разходната част на бюджета  с 39 468 лв. 

Функция „Образование“- 39 468 лв. 

Дейност 311 “Детски градини“ – 39 468 лв. 

  § 10-30 „Текущ ремонт“- 39 468 лв.  

2.2..Намалява разходната част на бюджета с 39 468 лв. 



Функция „Здравеопазване-39 468 лв. 

Дейност „  469 „Други дейности по здравеопазването“ – 39 468 лв. 

  § 10-30 „Текущ ремонт“- 39 468 лв.  

 

3..Възлага на кмета на община Лозница да извърши необходимата актуализация 

по бюджета на общината, свързана с изпълнение на решението. 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

         

         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.                                                                                                                   

 

Техн. Сътрудник:                                Председател на ОбС: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                       И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на  23. 09.. 2022 г.  
 

 


